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 چكيده

 باریفک    رود شناسفی  خفونی و باففت   هفای  فراسفنجه بر عملکفرد،  فالووفساولیپول بیوتیک  آنتی وپودر تره افزودن اثر  بررسیمنظور  به
 4، تیمفار  5 اتصفادفی بف   الًدر قالب طفرح کفام   308راس  ةروزه سوی گوشتی نر یک ةقطعه جوج 200ایری با آزمهای گوشتی،  جوجه

بیوتیفک   آنتفی  درصفد  02/0 پایفه +   جیفر  .2، پایفه   جیفر  .1 رهفای آزمایرفی شفام     گفروه پرنده در هر تکرار انجام شفد.   10تکرار و 
مصفرف  درصد پودر تره بودنفد. نتفایج نرفان داد کفه      یکو  75/0، 5/0پایه +   جیر ترتیب به  ، 5 و 4، 3 های گروهو فالووفساولیپول 

بیوتیک، افزایش وزن نسفبت بفه    آغازین تیمار آنتی  در دور  .(p<01/0ها با تیمار فالووفساولیپول افزایش یافت ) خوراک در تمام دوره
افزایش وزن و بهترین ضریب تبفدی  خفوراک مربفوط بفه     (. در دور  رشد و ک  دوره، بیرترین >05/0p) تیمار شاهد را بهبود بخرید

گلفوکز،  دار سفط    معناکاهش  بهافزودن پودر تره (. >05/0p) درصد پودر تره بود 75/0 و 1و پس از آن سطوح  فالووفساولیپولتیمار 
داری با سفط  یفک    انمع طور بهاوسیت ننسبت هتروفی  به ل. (p<01/0انجامید) های گوشتی گلیسرید و کلسترول سرم خون جوجه تری

تفره  بیوتیک و پفودر   آنتینسبت طول پرز به عمق کریپت با و  طول پرز .(p<05/0درصد پودر تره نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت )
 درصد پودر تره تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد رشد، 1و  75/0طبق نتایج این آزمایش سطوح  .(p<01/0افزایش یافت )داری  اطور معن به

تفوان از پفودر تفره در     ها، مفی  بیوتیک های گوشتی داشتند و با در نظر گرفتن ممنوعیت مصرف آنتی ایمنی وسالمت رود  باریک جوجه
 های گوشتی استااده کرد. بهبود رشد و ایمنی جوجه

 های خون، فالووفساولیپول شناسی روده، تره، جوجه گوشتی، فراسنجه بافت ها: واژه كلید
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 مقدمه

 به صور  متفراکم،  و وسیع ابعاد در طیور صنعتی هدارینا

 برای کفاهش  داده است که افزایش را ها بیماری بروز امکان

و  رشفد  اففزایش  بفه  کمفک  نیز و ها بیماری این وقوع میزان

جملفه   از مختلفف  شفیمیایی  مفواد  از تولیفدی  صاا  بهبود

پفرورش   واحفدهای  در وسفیعی  سفط   در هفا  بیوتیفک  آنتی

شفد؛ امفا بفا آگفاهی بیرفتر       مفی  استااده وشتیگ های جوجه

بففردن بففه ضففررهای باقیمانففد     کننففدگان و پففی  مصففرف

ممنوع  2006ها در خوراک، کاربرد آنها از سال  بیوتیک آنتی

  .[14]شد 

بیوتیفففک فالووفسفففاولیپول یفففا فالوومایسفففین  آنتفففی

)بامبریاسفین( یففک گلیکوفسفاولیپید مرففتق شفده از گونففه    

های گرم مثبفت نظیفر    علیه باکتری استرپتومایسس است که

استافیلوکوکوس و انتروکوکفوس مفؤثر اسفت و بفا وجفود      

هففا هنففوز در بسففیاری از  بیوتیففک ممنوعیففت مصففرف آنتففی

منظور تحریک رشد در جیفر  پرنفدگان اسفتااده     کرورها به

هفای   شود. این ترکیب از طریق حفذف رقفابتی بفاکتری    می

بفود وضفعیت   مضر بفه بهبفود جمعیفت میکروبفی روده، به    

انجامفد.   ایمنی، سالمت و بهبود عملکفرد رشفد طیفور مفی    

 20تفا   1میزان مصرف فالووفساولیپول در سط  جهانی از 

. قبف  از  [2]گفرم در کیلفوگرم جیفره در تغییفر اسفت       میلی

های محرک رشفد در طیفور،    بیوتیک ممنوعیت مصرف آنتی

محققان بهبود سه تا پنج درصفدی رشفد و ضفریب تبفدی      

. در [15]انففد  ، بففا کففاربرد آنهففا را گففزارش کففردهخففوراک

گرم  میلی 16و  8، 4، 2آزمایری استااده از سطوح مختلف )

بیوتیفک فالووفسفاولیپول سفبب     در کیلوگرم جیفره( آنتفی  

هفای   افزایش وزن و بهبود ضفریب تبفدی  غفذایی جوجفه    

 .[2]گوشتی نسبت به گروه شاهد در ک  دوره شد 

حافظ   در مهمی بسیار نقش شپی سال هزاران از گیاهان

 ایفن  انفد.  داشفته  هفا  انسفان  زنفدگی  کیایت بهبود و سالمتی

 ترکیبفا   و گیاهی های عصاره شام  بیرتر ترکیبا  درمانی

 ترکیبفا   عنوان به کنندگان مصرف توسط بوده که آنها فعال

ها  بیوتیک نسبت به آنتی شوند و می خطرشناخته بی و طبیعی

هفای اخیفر، ترکیبفا      دهفه . در دارای چندین مزیت هستند

هفا و   لیپیفد  وسفاز  سفوخت ماید آنها بر تأثیر گیاهی به دلی  

میکروبفی توانفایی    اکسفیدانی و ضفد   دلی  خاصفیت آنتفی   به

فعالیت سیسفتم ایمنفی و خاصفیت     ، افزایشتحریک هضم

طیور معرفی عملکرد رشد   دهند عنوان افزایش به لتهابیاضد

   .[1]اند  شده

  از تیفر  تفاخورده  های دراز و بر با ساله گیاهی دو تر 

در  بفه رنفگ سفبز تیفره     و و خانواد  پیاز اسفت  ها سوسنی

قدیمی  های روید. تره یکی از سبزی فریقا میآآسیا و  ،اروپا

است که مصرف آن در ایفران از دیرزمفان مرسفوم بفوده و     

ایرانفی   بسیاری از غفذاهای  شده در صور  تازه و خرک به

لپفه از   گیاهی تفک  (Allium sp)ایرانی   تر .شود استااده می

خفا  و    و جفنس آلیفوم بفا مفز     (Liliaceae)تیر  سوسن

های پیفازی   رفولوژی خا  خود جزء سبزیوهای م ویژگی

در ایفران آن را در اواخفر اسفاند مفاه      شفود.  محسو  مفی 

هایش ساید و  گ . دهد در اواخر تابستان گ  میکارند و  می

 ناصاف و پهن و سیاه های تخم ها نآ از که استگاهی سبز 

عنفوان یفک گیفاه     . محققفان از تفره بفه   دآی می دست به تره

شفماری   اند که دارای خوا  درمفانی بفی   جادویی یاد کرده

 ةاست و بفرای معالجف    روده  کنند تره ضدعاونی. [4]است 

است. محققفان آثفار ضفدمیکروبی،    های کبدی ماید  بیماری

دیففابتی،  لسففترول، ضففدکننففدگی سففموم، کففاهش ک  خنثففی

اکسیدانی و بهبود دهند  سیستم ایمنی را در ایفن گیفاه    آنتی

از نظفر ترکیبفا  شفیمیایی اسفانس     . [4]انفد   گزارش کرده

لیف   آدارد کفه جفزء عمفده و اصفلی آن را      یروغنی ففرار 

دهد. خوا  دارویفی تفره، ناشفی از     سولاید ترکی  می دی

اسفت کفه   سولاوری زیسفت فعفال    حضور چندین ماد  دی

سفولاید، دی   سولاید، متی  پروپنیف  دی  شام  دی متی  دی
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متیف   -Sسفولاید و   سولاید، متیف  پروپنیف  تفری    متی  تری

سیستئین سولاوکسید است. تره دارای مقادیر زیادی متین و 

پروپین است که جزء اصلی سازند  طعم و بوی پیش مفاد   

النفین،  اسفیدهای آمینفه آ   دارای تفره  . [8]گیاهی آن هستند 

سففپارژین، گلوتامیففک اسففید، آ سففپارتیک اسففید،آرژینففین، آ

النفین،  آهیستیدین، لوسین، متیونین، تریپتوفان، والین، فنیف   

است. همچنفین حفاوی گلفوکز،    ترئونین  پرولین، سرین، و

فروکتوز و ساکارز، اگزالیک اسید، مالیفک اسفید، سفیتریک    

، اسففید، سوکسففنیک اسففید و موادمعففدنی )سففدیم، پتاسففیم 

کلسففیم، منیزیففوم، منانففز، آهففن، روی، مففس و فسففار( و  

و نیاسین، تیفامین و ریبفوفالوین(     E, B6, Cهای ) ویتامین

 .[4]است 

تاکنون هفیچ تحقیقفی در زمینفة کفاربرد تفره در جیفر        

های گوشتی انجام نرده است، اما از آنجفا کفه ایفن     جوجه

مطالعا  توان از نتایج  خانواد  سیر و پیاز است، می گیاه هم

محققان بفا  عنوان پیش فرض استااده کرد.  مربوط به آنها به

بیوتیففک وعصففار  پیففاز در آ  آشففامیدنی  اسففتااده از آنتففی

مراهده کردند که عصار  پیاز در سط  یک درصفد در آ   

تواند پارامترهای عملکفردی را بهبفود بخرفد     آشامیدنی می

 ودوجف  اکسفیدانی تفره را بفه    آنتفی  خاصفیت  محققان. [10]

. [8] انفد  نسبت داده سولاا  بنزی  و آلیسین نظیر ترکیباتی

سفطوح مختلفف    تأثیرهدف از انجام این پژوهش، بررسی 

 بیوتیففک پففودر گیففاه دارویففی تففره در مقایسففه بففا آنتففی   

هففای خففونی   بففر عملکففرد، متابولیففت   فالووفسففاولیپول

 های گوشتی بود. شناسی رود  کوچک جوجه وبافت

 

 ها مواد و روش

قطعفه   200آزمایش در قالب طرحی کامالً تصفادفی بفا   این 

( بفا  38±62/0) 308روزه سویة راس جوجة گوشتی نر یک

پرنفده در هفر تکفرار انجفام شفد.       10تکفرار و   4تیمار،  5

کنجالفة  -ترتیب شام  جیر  پایه ذر  تیمارهای آزمایری به

بیوتیفک   درصد آنتفی  02/0سویا بدون افزودنی، جیره پایه+ 

درصد پفودر تفره، جیفره     5/0لیپول، جیره پایه+ فالووفساو

درصد پودر تره و جیفره پایفه + یفک درصفد      75/0پایه + 

هفا   ها پس از تنظیم جیفره، بفه جیفره    پودر تره بود. افزودنی

 اضافه شد.

بیوتیک مصرفی در این آزمفایش، فالووفسفاولیپول    آنتی

بففود و از شففرکت تولیففد داروهففای دامففی ایففران، تهففران   

شد. بر  تاز  تره از یک کر  مزرعه دانرفکد   خریداری 

کراورزی جیرفت برداشت و پس از انجام مراح  شسترو 

متری تبدی  و در دمای اتاق خرک و  به قطعا  پنج سانتی

های مورد آزمایش طبق توصفیه راس   سپس پودر شد. جیره

 24-11روزگی(، رشد ) 10برای دور  آغازین )یک تا  308

روزگی( تنظفیم شفدند )جفدول     42-25روزگی( و پایانی )

های هر قاس در ابتدا و انتهای هر دور  آزمایش  (. جوجه1

وزن شدند. مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب 

تبدی  خوراک به صور  گرم خوراک مصرفی به گرم رشد 

روزانه محاسبه شدند. تلاا  به صور  روزانه وزن و ثبت 

خفوراک بفرای   شدند. مصفرف خفوراک و ضفریب تبفدی      

 تلاا  تصحی  شدند.

طور تصادفی  در پایان آزمایش دو جوجه از هر قاس به

انتخا  و از آنها از طریق سیاهر  زیر بال دو نمونه خفون  

هفای هپارینفه( گرفتفه شفد.      هفای معمفولی و لولفه    )در لوله

های معمولی پس از ایجاد لخته، با دور  لولههای خون  نمونه

به مد  سه دقیقه سانتریایوژ شده و سرم آنها جدا و  3000

هففای سففرم، غلظففت  بففه آزمایرففااه منتقفف  شففد. در نمونففه

گلیسرید و کلسترول  های خونی شام  گلوکز، تری فراسنجه

سفاخت کرفور   BT3000 با استااده از دستااه اتوآنفاالیزر ) 

رنگ سنجی توسط کیت مخصو  -آنزیمی ایتالیا( و روش

 گیری شدند. شیمی اندازه زیست
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 روزگی 42تا  1های گوشتی از  های آزمایشی جوجه . تركیب جیره1جدول 

 آغازین مواد خوراکی )درصد(

 روزگی(10تا  1)

 رشد

 روزگی(24تا  11)

 پایانی

 روزگی(42تا  25)

 63/60 27/54 91/50 ذر 

 85/30 57/37 52/41 خام( % پروتئین44کنجالة سویا )

 85/4 31/4 40/3 روغن سویا

 30/1 32/1 42/1 سنگ آهک

 21/1 22/1 38/1 کلسیم فساا  دی

 29/0 31/0 31/0 کلرید سدیم

 31/0 32/0 37/0 دی ال متیونین

 18/0 18/0 19/0 لیزین -ال

 5/0 5/0 5/0 2و معدنی1مکم  ویتامین 

    شده    مقادیر محاسبه

 3200 3100 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم() وساز ظاهری اب  سوختانرژی ق

 20 5/21 23 پروتئین خام )درصد(

 81/0 88/0 96/0 کلسیم )درصد(

 41/0 44/0 48/0 فسار)درصد(

 19/1 29/1 40/1 لیزین )درصد(

 52/1 65/1 78/1 آرژنین )درصد(

 94/0 99/0 08/1 متیونین + سیستین )درصد(

 28/0 30/0 32/0 درصد(تریپتوفان )
، 10، 6/6، 18همچنفین   ،K3گرم ویتفامین   ، دو میلیEو  A   ،D3های واحد بین المللی ویتامین 18و  215،  9000هر کیلوگرم مکم  ویتامینی حاوی . 1
میلیافرم   500 وکسین، فولیک و کوبفاالمین، پانتوتنیک اسید، پیرید، نیاسین، ریبوفالوین، تیامینترتیب   گرم به و یک میلی 500، 15/0، 015/0، 1، 3، 8/4

 اکسیدان بود.  کولین کلراید و آنتی

گرم سلنیوم  میلی 2گرم ید،  میلی 1گرم مس،  میلی 10گرم روی،  میلی 84/7گرم آهن،  میلی 50گرم منانز،  میلی 100هر کیلوگرم مکم  معدنی حاوی . 2
، 25/0بیوتیک فالوومایسین و به تیمارهای حاوی پودر تفره، سفطوح    درصد از آنتی 02/0یک میزانبیوت به تیمار حاوی آنتی .گرم کربنا  کلسیم بود 1و 
 درصد جیره، پودر تره اضافه شد. 1و  5/0

 

های حاوی هپفارین، پفس از    در لوله های خون از نمونه

هفای خفونی روی    سازی گسترش تهیه شفد. سفلول   همان

مسفا  گسترش توسط متفانول ثابفت شفده و بفا محلفول گی     

هفای خفونی بفه     شدند. قسمتی از الم که سلول آمیزی  رنگ

بهترین نحو روی آن پخش شده بود را زیفر میکروسفکوپ   

هفای هتروفیف  و لناوسفیت بفه صفور        قرار داده و سلول

هفای   هفا )گلبفول   شدند. تعداد اریتروسیت چرمی شمارش 

هففای سففاید( و محتففوای   هففا )گلبففول قرمففز(، لوکوسففیت

گیفری شفد. ارزیفابی     وکریت نیز انفدازه هموگلوبین و همات

 Cell Dyn 3500 Abbottهمففاتولوژی بففا دسففتااه )  
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companyها با محاسبة تعدادشان  ( انجام گرفت. لوکوسیت

( ارزیابی شدند. به این ترتیب که chamberبا روش حاره )

آمیزی گسترش خونی، تعفداد صفد لوکوسفیت     پس از رنگ

هفا نیفز    ریتروسفیت متوالی زیر میکروسکوپ شمارش شد. ا

و  1500زیر میکروسکوپ متص  به کامپیوتر با بزرگنمفایی  

 .[3] ( شمارش شدندMoltiscan Base v. 8.08نرم افزار )

منظور بررسی مورفولفوژی روده، در پایفان آزمفایش     به

روزگی(، یک پرنده از هر تکفرار بفا وزن نزدیفک بفه      42)

دیم میاناین وزنی هفر پفن، انتخفا  و پفس از تزریفق سف      

ها، قسمت  پنتوباربیتال کرتار شد. پس از خارج کردن روده

جدا شده و ژژنوم )از انتهای دوازدهه تا ابتدای زائده مک ( 

سففانتیمتر از قسففمت میففانی آن داخفف  محلففول   سففهحففدود 

هفای   سازی نمونه برای آماده گرفت.درصد قرار  10فرمالین 

شفدن   و پارافینفه  سفازی  گیری، شفااف  آ  بافتی سه مرحلة

ی با ضفخامت  یها انجام شد. بوسیلة میکروتوم چرخان برش

درجة  38های حاصله داخ  آ   میکرومتر زده و برش شش

هفای   از صاف شدن چفروک  گراد شناورشدند تا پس سانتی

هفای پایفدار    احتمالی، به راحتی روی الم قرار گیرند. بافت

ا دهی بف  و آ  نگیری با زایال شده روی الم، پس از پارافین

درجا  نزولی الکف  اتیلیفک، بفه کمفک هماتوکسفیلین و      

اففزار   بفا اسفتااده از نفرم   آمیزی شفدند. سفپس     رنگائوزین 

(Image Pro Plus v 4.5 software package)   ارتافاع و

از میاناین . [11]گیری شد  اندازه عرض پرز و عمق کریپت

پرز در هر نمونه برای تجزیفه   10های بدست آمده از  اندازه

 آمفاری  اففزار  نرم از استااده با های حاص  دادهستااده شد. ا

SAS [21] ( تجزیه1رویه مدل خطی عمومی برای مدل ) و 

احتمفال   سفط   در تفوکی  آزمفون  بفه کمفک   هفا  میفاناین 

(05/0>p .مقایسه شدند ) 

(1) Yĳ=µ +Ti + Eĳ 

، میفاناین  µمقدار مراهده شفده،  Yĳ که در این رابطه، 

 ، اثر خطای آزمایری است.Eĳیمار و ، اثر هر تTiجامعه؛ 

 نتایج و بحث

هففای مربففوط بففه اثففر سففطوح مختلففف پففودر تففره و    داده

بیوتیک فالووفساولیپول بر صاا  عملکردی )مصفرف   آنتی

خوراک، افزایش وزن روزانفه و ضفریب تبفدی  خفوراک(     

در دور  ، آورده شده است. 2های گوشتی در جدول  جوجه

انی کففه در جیففر  خففود آغففازین، مصففرف خففوراک پرنففدگ

بیوتیک دریافت کردند، بیرتر از پرندگان شاهد و بیرتر  آنتی

درصد پودر تره تغذیه  75/0از پرندگانی که با جیره حاوی 

(. در دوره رشفد، پایفانی و کف  دوره    >05/0pشدند، بفود ) 

بیوتیفک نسفبت بفه سفایر      های حفاوی آنتفی   پرورش، جیره

  (. در دور >05/0pد )ها به مقدار بیرتری مصرف شدن جیره

بیوتیفک، اففزایش وزن نسفبت بفه تیمفار       آغازین تیمار آنتی

داری بفین   (. تافاو  معنفا  >05/0pشاهد را بهبود بخرفید ) 

کنند  پودر تفره و شفاهد    افزایش وزن بدن پرندگان دریافت

داری  در این دوره مراهده نرد. در دور  پایانی، تااو  معنا

 75/0الووفساولیپول و سطوح در افزایش وزن، بین تیمار ف

و یک درصد پودر تره وجود نداشت. تیمار شاهد و سفط   

درصد پودر تره دارای افزایش وزن کمتری نسفبت بفه    5/0

(. در دوره رشفد و  >01/0p) تیمار فالووفسفاولیپول بودنفد  

کفف  دوره، بیرففترین افففزایش وزن مربففوط بففه تیمففار      

درصد پودر  75/0و  1و پس از آن سطوح  فالووفساولیپول

(. نتایج نران داد که تأثیر پودر بر  تره و >05/0p) تره بود

بر ضریب تبدی  خوراک در دور  آغفازین   فالووفساولیپول

دار نبود. در دور  پایفانی فقفط تیمفار فالووفسفاولیپول      معنا

دار ضریب تبدی  خوراک نسبت به تیمار  منجر به بهبود معنا

ی دریافت کنند  پودر تره (. بین تیمارها>05/0p) شاهد شد

داری از نظفر ضفریب تبفدی      بیوتیفک، تافاو  معنفا    و آنتی

خوراک در دوره پایانی مراهده نرد. در دور  رشفد و کف    

دور  پرورش، بهترین ضریب تبدی  خوراک بفا تیمارهفای   

درصفد   75/0و  1و سفطوح   فالووفساولیپولتغذیه شده با 

 (.>01/0pپودر تره مراهده شد )
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 های آغازین، رشد، پایانی و كل دوره های گوشتی در دوره  اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی جوجه .2جدول

a-c دار است.   امعنیرمرابه در هر ردیف غر تااو  ارقام با حروف 

SEMها ر خطای استاندارد میاناین 

 

های محرک رشد قبالً توسط  بیوتیک افزایش وزن با آنتی

 وزن اففزایش  .[18و15]گزارش شده اسفت   ندیار محققا

هفای رشفد    محرک مصرف ها در نتیجة شده در جوجه ایجاد

 افزایش خوراک، مصرف به افزایش توان می یوتیکی راب یآنت

 وسفاز  سفوخت  قابف   انرژی چربی در بدن و افزایش ابقای

 بفه  اففزایش  و مغفذی  جفذ  مفواد   کفارایی  بهبود ظاهری،

. بهبفود عملکفرد و   [15]داد نسفبت   جیره پروتئین کارگیری

بیوتیففک  آنتففیهففای گوشففتی بففا    افففزایش وزن جوجففه 

فالووفساولیپول توسط دیار محققان گفزارش شفده اسفت    

. محققان دلی  بهبود عملکرد و ضریب تبفدی  خفوراک   [2]

بیفوتیکی را، نقفش آنهفا در     های رشفد آنتفی   طیور با محرک

 کاهش جمعیت میکروبی مضر و سفموم تولیفد شفد  آنهفا،    

افزایش جمعیت میکروبی مایفد دسفتااه گفوارش و بهبفود     

 .[15]اند  تعادل میکروبی حاص  بیان کرده

در این آزمایش در ک  دور  پرورش سطوح باالی پودر 

درصد( موجب بهبود افزایش وزن  1و  75/0تره در جیره )

 بیوتیک آنتی صاا 
  پودر تره )درصد(

 SEM P-value 1 75/0 5/0 صار

        مصرف خوراک )گرم(

75/166 روزگی( 10تا  1آغازین ) a 00/155 b 37/158 ab 50/155 b 12/158 ab 07/2  008/0  

75/1003 روزگی( 25تا  11رشد ) a 12/985 b 02/986 b 50/985 b 87/987 b 41/2  0002/0  

12/2462 روزگی( 42تا  26پایانی ) a 25/2440 b 75/2442 b 75/2442 b 87/2441 b 41/1  0001/0  

62/3632 روزگی( 42ک  دوره )یک تا  a 37/3580 b 15/3587 b 75/3583 b 87/3587 b 66/3  0001/0  

  ن )گرم(افزایش وز
      

12/125 روزگی( 10تا  1آغازین ) a 37/118 b 25/120 ab 75/119 ab 37/121 ab 28/1  02/0  

25/715 روزگی( 25تا  11رشد ) a 87/640 c 25/642 c 37/687 b 87/691 b 02/5  0001/0  

75/1442 روزگی( 42تا  26پایانی ) a 50/1388 b 12/1400 b 87/1410 ab 75/1412 ab 46/7  002/0  

12/2283 روزگی( 42تا  1ه )ک  دور a 75/2147 c 62/2162 c 00/2218 b 00/2226 b 28/9  0001/0  

  ضریب تبدی  
      

33/1 روزگی( 10تا  1آغازین )  31/1  31/1  29/1  30/1  02/0  64/0  

41/1 روزگی( 25تا  11رشد ) b 54/1 a 53/1 a 44/1 b 43/1 b 012/0  0001/0  

71/1 روزگی( 42تا  26پایانی ) b 76/1 a 75/1 ab 73/1 ab 73/1 ab 009/0  017/0  

59/1 روزگی( 42تا  1ک  دوره ) b 67/1 a 66/1 a 62/1 b 61/1 b 006/0  0001/0  



 های گوشتی شناسی رودة باریک جوجه های خونی و بافت بیوتیک فالووفسفولیپول بر عملکرد، برخی فراسنجه اثر افزودن پودر تره و آنتی

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 
651 

و ضریب تبدی  شد. محققان در بررسی اثفر اففزودن مکمف     

های گوشتی نران دادنفد کفه    وجهسیر در جیره بر عملکرد ج

های تغذیه شده با جیر  حفاوی سفه درصفد پفودر      در جوجه

در  .[5]داری افزایش یاففت   طور معنا سیر، مصرف خوراک به

هفای   آزمایری کاربرد عصار  پیفاز در آ  آشفامیدنی جوجفه   

گوشتی موجب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدی  خفوراک  

که مصرف عصار  سیر در  . در آزمایری بیان کردند[10] شد

هفای   روزگی افزایش وزن را در جوجه 22تا  7مقاطع زمانی 

گوشتی بهبود بخرید که دلی  آن را به ویژگی ضفدباکتریایی  

آلیسین نسبت دادند که ممکفن اسفت اثفر مثبتفی بفر تعفادل       

 .[14]میکروبی دستااه گوارش داشته باشد 

یفة  گزارش شده است که ترکیبا  فعال گیفاهی در تغذ 

حیوانا  باعث تحریک اشفتها و مصفرف خفوراک، بهبفود     

های  زاد و فعال کردن پاسش های گوارشی درون ترش  آنزیم

اکسفیدانی، آثفار ضفدباکتریایی،     ایمنی، افزایش فعالیت آنتی

شوند که تفأثیرا  مثبتفی بفر     قارچی می ضدویروسی و ضد

گذارند. ترکیبا  ثانویه گیاهی مثف  ایزوپفرین،    عملکرد می

های گیفاهی   ها و سایر متابولیت الونوئیدها، گلیکوزینوال ف

ممکن است بر عملکرد فیزیولفوژیکی و شفیمیایی دسفتااه    

و در نتیجفه باعفث اففزایش هضفم و      گوارش اثر باذارنفد 

جذ  مواد مغذی شوند. تثبیت این آثار بر فلفور میکروبفی   

سفاز درونفی مفواد مغفذی      و روده ممکن است بفر سفوخت  

هفا و   . گزارش شفده اسفت کفه اسفانس    [5] شدتأثیرگذار با

دار، ترشفحا  هضفمی دسفتااه گفوارش و      گیاهان اسانس

دهند و منجر به بهبود ضفریب   ها را افزایش می تحرک روده

 .[14]شوند  تبدی  خوراک می

گلیسرید و کلسترول خون پرندگانی که در  گلوکز، تری

اهد جیر  خود پودر تره دریافت کردند، کمتر از پرندگان ش

گلیسرید(  بیوتیک )به جز تری و پرندگان تغذیه شده با آنتی

محققان در مطالعة اثر مصرف تره  (.3؛ جدول >01/0p)بود 

گلیسرید و کلسترول کف  سفرم    کوهی بر میزان گلوکز، تری

در موش صحرایی دیابتی بیان کردند کفه تجفویز خفوراکی    

دار سفط    ماه موجب کفاهش معنفا   تر  کوهی به مد  یک 

در همفین  . [19] گلیسرید سرم شد گلوکز، کلسترول و تری

ارتباط مرخص شده است که مواد مؤثر تفر  کفوهی دارای   

 خاصیت کاهنده کلسترول سرم و گراد کنند  عروق اسفت 

همچنفففین تفففر  کفففوهی دارای مقفففدار زیفففادی از   . [4]

سولاوکسیدهای سیستئینی است که خفود ایفن مفواد دارای    

گفزارش  . [8] اکسفیدانی هسفتند   خاصیت ضددیابتی و آنتی

  در جیفر  روغفن ففرار گیاهفان   کفه اسفتااده از    شده اسفت 

گلیسفرید را   یهای گوشتی، غلظفت کلسفترول و تفر    جوجه

. این محققان دلی  کاهش کلسترول خون بفا  دهد کاهش می

از فعالیفت آنفزیم کبفدی    هفای گیفاهی را ممانعفت     اسانس

در یم کلیفدی  کفه آنفز  آ،  کوآنزیممتی  گلوتاری   هیدروکسی

کاهنفدگی   ثیرأبنابراین ت اند، است، بیان کردهسنتز کلسترول 

 .[13] تواند مورد انتظار باشد ها می اسانس کلسترول خون

 روزگی 42های گوشتی در  سرم خون جوجهگلیسرید در  گلوكز، كلسترول و تری. اثر تیمارهای آزمایش بر 3جدول 

 صاا 
 

 آنتی بیوتیک

  پودر تره )درصد(

 SEM P-value 1 75/0 5/0 صار

236a 50/237 لیتر( گرم بر دسی گلوکز )میلی a b 50/224  00/225 b 50/222 b 07/2  0002/0  

50/150 لیتر( گرم بر دسی کلسترول )میلی a 00/153 a 00/141 b 75/139 b 75/136 b 13/2  0002/0  

57/108 لیتر( گرم بر دسی گلیسرید )میلی تری ab 25/111 a 75/100 b 97/95 b 62/95 b 97/1  0001/0  

a-c . دار است. امعنیرمشابه در هر ردیف غتفاوت ارقام با حروف 

SEMها : خطای استاندارد میانگین 
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 فعالیفت  دلیف   بفه  توانفد  مفی  دارویی گیاهان استااده از

 کننفد   تجزیفه  های آنزیم تولید با اسیدالکتیکی، های باکتری

 کاهش طریق زا همچنین و آنها کردن وغیرمزدوج صاراوی

pH باشفد  مفؤثر  کلسترول غلظت کاهش در روده، مجرای .

 کاهش پایین pH در غیرمزدوج صاراوی اسیدهای حاللیت

 در بیرفتر  و شفده  جفذ   کمتر رود  از در نتیجه و یابد می

 مجفدد  برقراری برای کبد نتیجه در شوند. می ترش  مدفوع

 از بیرففتری قسففمت صففاراوی، اسففیدهای کبففدی چرخففة

 غلظفت  از بنفابراین  و کنفد  مفی  تبدی  صارا به را لکلسترو

  .[12] شود می کاسته خون و ها بافت در کلسترول

هفای قرمفز،    اثر تیمارهای آزمایرفی بفر تعفداد گلیفول    

های ساید، میزان هموگلفوبین و هماتوکریفت خفون     گلبول

(، اما در خون پرندگانی که بفا جیفر    4دار نبود )جدول  معنا

تره تغذیه شدند، میزان هتروفیف  و   حاوی یک درصد پودر

هفا   نسبت هتروفی  به لناوسفیت کمتفر و میفزان لناوسفیت    

محققففان در  (.>05/0p)بیرففتر از پرنففدگان شففاهد بففود   

آزمایری با بررسی اثر کاربرد سطوح سه و پنج درصد سفیر  

های گوشتی نران دادند که سطوح مختلف  در جیر  جوجه

هفای سفاید،      ل قرمفز، گلبفو   های داری بر گلبول سیر اثر معنا

. نرفان داده شفده   [5] هموگلوبین و هماتوکریفت نداشفت  

هفای گوشفتی    های ساید خفون جوجفه   است که ک  گلبول

امفا   یابفد،  درصد سیر اففزایش مفی   3/0تغذیه شده با سط  

. [6]تأثیری بر ک  پروتئین خون، آلبومین و گلبولین نفدارد  

 تفنش  انفواع  رفانار ن عنفوان  به لناوسیت به هتروفی  نسبت

 مختلفف  سفطوح  اثفر  بررسی با آزمایری محققان در است.

 های کاکوتی در جوجه و پونه گزنه، دارویی گیاهان مخلوط

 لناوسففیت بففه هتروفیفف  گوشففتی نرففان دادنففد کففه نسففبت

 دار کفاهش معنفا   شفاهد  بفا  مقایسفه  در آزمایرفی  های گروه

 رد موجفود  مفوثر   مفواد  خوا  از احتماالً ناشی که داشت

 مغفذی  مفواد  اکسیداسفیون  از جلوگیری در دارویی گیاهان

 .[17]شود  می ایمنی سط  بهبود موجب نتیجه در که است

 

 های گوشتی های خونی جوجه . اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول4جدول 

 صاا 
 

 بیوتیک آنتی

  پودر تره )درصد(

 SEM P-value 1 75/0 5/0 صار

 48/17 19/17 28/17 31/17 54/17 21/0 74/0 (×µl103های ساید ) گلبول

 43/2 44/2 38/2 46/2 48/2 04/0 51/0 (×µl106های قرمز ) گلبول

 95/0 25/0 52/12 55/12 35/12 40/12 32/12 لیتر( )گرم بر دسیهموگلوبین

 52/0 46/0 15/32 92/32 80/32 12/32 32/32 )درصد( هماتوکریت

 75/12ab 50/14a 50/13ab 75/12ab 25/12b 41/0 013/0 هتروفی 

 25/87ab 5/85b 50/86ab 25/87ab 75/87a 41/0 013/0 لناوسیت

 15/0ab 17/0a 16/0ab 15/0ab 14/0b 0052/0 011/0 هتروفی  به لناوسیت

a-c . دار است.  امعنیرمرابه در هر ردیف غتااو  ارقام با حروف 

SEMها ر خطای استاندارد میاناین 
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کاهش نسبت هتروفی  به لناوسیت با مصفرف  محققان 

بیوتیفک ویرجیناماسفین و پروبیوتیفک بیفوپالس را در      آنتی

  .[18]اند  های گوشتی تحت تنش گرمایی نران داده جوجه

کاهش نسبت هتروفی  به لناوسیت با مصرف اسانس مفرزه  

های گوشتی تحت تنش گرمایی توسط  و آویرن در جوجه

ده است که بفه ترکیبفا  فنفولی    دیار محققان نران داده ش

اکسفیدانی آنهفا    هفا و خفوا  آنتفی    موجود در این اسفانس 

گففزارش شففده اسففت کففه  .[20]نسففبت داده شففده اسففت 

های مرتق شده ازگیاهان دارویی نه تنهفا منجفر بفه     اسانس

شوند بلکه از طریق عملکردهفای   تحریک اشتها و هضم می

از رشفد  فیزیولوژیکی منجر به سالمت خفون و جلفوگیری   

ین وجفود دیافر   با ا .[7]شوند  های مضر می میکروارگانیسم

در این تحقیق تحت تأثیر قرار نارفتند  یخونهای  فراسنجه

هفا، غلظفت    تواند به عواملی همچون سن پرنفده  که این می

 ها مربوط شود. های خوراکی و روش مصرف آن افزودنی

اثر تیمارهای آزمایری بر طول پرز و همچنفین نسفبت   

طفوری   (، به5جدول )دار بود  ول پرز به عمق کریپت معناط

که طول پرز ونسبت طول پرز به عمق کریپت در پرندگانی 

که در جیره خود پودر تره دریافت کردند، بیرتراز پرندگان 

( ولی تااوتی با پرندگان تغذیه شده بفا  >05/0pشاهد بود )

یری بر جیره حاوی آنتی بیوتیک نداشتند. اثر تیمارهای آزما

اففزایش ارتافاع   دار نبفود.   عمق کریپت و عرض پفرز معنفا  

های محرک رشفد قفبال    بیوتیک پرزهای روده با کاربرد آنتی

ها از  بیوتیک آنتیگزارش شده است. محققان بیان کردند که 

هففای مضففر و افففزایش  طریففق کففاهش جمعیففت میکففرو 

در لفومن روده از تخریفب و    pHهفا و کفاهش    الکتوباسی 

. هرچه [16]کنند  رتااع پرزهای روده جلوگیری میکاهش ا

ها کمتر باشد، ظرفیت جفذبی   ارتااع پرزها بیرتر و عمق آن

هفای بلنفدتر روده سفبب     شود. پفرز  روده کوچک بیرتر می

تفر غفذا و کفاهش ضفریب تبفدی        ممانعت از عبور سفریع 

 . [22]شوند  خوراک می

 

 گزارش شده که افزودن سیر به جیر  جوجفة گوشفتی  

 و عمفق  عرض پرز بر شود، ولی می پرز طول افزایش باعث

. از آنجفا کفه جمعیفت میکروبفی     [23]کریپت اثری نفدارد  

شناسفی روده اثرگفذار اسفت و     ساکن در روده بفر ریخفت  

توانفد بفر فلفور میکروبفی      عصار  گیاهان دارویفی نیفز مفی   

گذار باشد، بنابراین تغییرا  پفرز بفا مصفرف گیاهفان     تأثیر

اند بخاطر ایجاد تغییفرا  در فلفور میکروبفی    تو دارویی می

 .[13و1]روده باشد 

 

 های مورفولوژیکی روده كوچک . اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه5جدول 

 بیوتیک آنتی صاا 
  پودر تره )درصد(

 SEM P-value 1 75/0 5/0 صار

00/1154 طول پرز )میکرومتر( a 50/1093 b 25/1140 a 75/1148 a 75/1150 a 65/5  001/0  

75/128 عرض پرز )میکرومتر(  25/134  50/132  75/130  25/129  41/2  49/0  

75/96 عمق کریپت )میکرومتر(  75/100  00/99  00/98  50/97  004/1  09/0  

93/11 نسبت طول پرز به عمق کریپت a 86/10 b 52/11 a 72/11 a 81/11 a 14/0  0004/0  

a-c . دار است.  امعنیف یرمشابه در هر ردغتفاوت ارقام با حروف 

SEMها : خطای استاندارد میانگین 
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 عمف   کفه  هستند ها انتروسیت پرز، های سلول مهمترین

 بیرفترین  نفوک پفرز   قسمت در و دارند عهده بر را جذ 

 باعفث  پرز طول افزایش خاطر همین به و دارند را فراوانی

 نتایج جاری با پژوهش نتایج شود. می هضم قابلیت افزایش

 پفرز  طفول  افزایش باعث دادند سیر نران که قاندیار محق

ارزش  کفه  شده است . گزارش[24]دارد  همخوانی شود می

تفأثیر   بفدنی  وزن بفر  توانفد  مفی  تنها نه جیره متااو  غذایی

آنفاتومیکی   تغییفرا   ایجفاد  سفبب  توانفد  مفی  بلکه باذارد،

مخاط آن  و روده در میکروسکوپی همچنین و ماکروسکوپی

هفای گیفاهی از عوامف      مغذی و افزودنفی  . مواد[22]شود 

ای طیور هستند. محققان گفزارش   مؤثر بر مورفولوژی روده

کردند که استااده از مخلوط عصار  گیاهی سفبب اففزایش   

 .[9]شود  ها در ناحیة ژژنوم می طول پرز

طففور کلففی طبففق نتففایج ایففن آزمففایش، اسففتااده از   بففه

 75/0پودر تره )بیوتیک فالوفساولیپول و سطوح باالی  آنتی

درصففد( منجففر بففه بهبففود پارامترهففای عملکففرد رشففد  1و 

های گوشتی شد. همچنین سط  یفک درصفد پفودر     جوجه

تره منجر بفه کفاهش قنفد و چربفی خفون و بهبفود ایمنفی        

پرنففدگان شففد. بنففابراین بففا توجففه بففه ممنوعیففت مصففرف 

تفوان از پفودر تفره بفرای      های محرک رشد، می بیوتیک آنتی

 های گوشتی استااده کرد. و ایمنی جوجهتحریک رشد 
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Abstract 

To investigate the effect of different levels of Allium ampeloprasum powder (AP) and flavophospholipol 

(FP) on growth performance, blood metabolites and small intestine morphology of broilers, an 

experiment was conducted on 200, day-old male broiler chicks (Ross 308) in a completely randomized 

design with five treatments, four replicates and ten chicks per each. The treatments consisted of corn-

soybean meal as basal diet (BD), BD+0.02% flavophospholipol, BD+0.5% AP, BD+075% AP and 

BD+1% AP. The results showed that feed intake (FI) increased by FP treatment over all periods (p<0.01). 

Addition of FP, increased WG in starter phase (p<0.05). In grower and whole period, the best WG and 

FCR was observed for FP, 1 and 0.75% AP (p<0.01) treatments. Blood glucose, triglycerides and 

cholesterol were decreased by AP significantly (p<0.05). Heterophil to lymphocyte ratio decreased 

significantly by 1% AP compared to control group (p<0.05). Villi height and villi height to crypt depth 

ratio increased by FP and AP supplementation (p<0.05). Based on results, 0.75 and 1% AP had positive 

effect on growth performance, immunity and small intestine health of broilers and with regards to 

restriction on the use of antibiotic in broiler ration, AP can be used to improve growth performance and 

immunity of broilers. 

Keywords: Allium ampeloprasum, blood metabolites, broiler, flavophospholipol, intestine morphology. 
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